Konferencja Naukowa

„ŻYWNOŚĆ PROJEKTOWANA”
Rejestracja
Imię.....................................................................................
Nazwisko............................................................................
Tytuł i stopień naukowy......................................................
Adres...................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
e-mail...................................................................................

KOMUNIKAT 1

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 600 zł
(dla członków PTTŻ - 550 zł, dla nauczycieli
szkolnictwa zawodowego - 180 zł) i obejmują:
 udział w obradach i materiały konferencyjne
 udział w spotkaniu towarzyskim
 dwa posiłki
 przerwy kawowe
Referaty plenarne oraz komunikaty naukowe będą
publikowane w monografii. Wybrane przez Komitet
Naukowy komunikaty w formie prac oryginalnych po
uzyskaniu
pozytywnej
recenzji
mogą
być
opublikowane w czasopiśmie „Żywność. Nauka.
Technologia. Jakość” (opłaty zgodnie ze stawkami
wydawnictwa)

fax/tel...................................................................................

Przedstawię komunikat w formie posteru:
TAK
NIE
Przedstawię referat plenarny
TAK
NIE

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Oddział Małopolski PTTŻ
PKO BP I Oddział Kraków
ul. Wielopole 19

Nr : 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158
z dopiskiem: Żywność XXI
Tytuł komunikatu:
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

Data....................

Podpis......................

POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

WYDZIAŁ
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE

KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN

zapraszają na
X Konferencję Naukową
z cyklu
„Żywność XXI wieku”

Informacje dostępne są w internecie, na stronach:
 www.pttz.org
 www.ur.krakow.pl/

.............................................................................................
.............................................................................................

PO L SK IE TO W AR Z YST W O
TE CH NO L O G Ó W Ż YW N O ŚCI
O DD Z IAŁ M AŁ O PO L SK I

ŻYWNOŚĆ
PROJEKTOWANA

O planowanej konferencji prosimy powiadomić
współpracowników i osoby zainteresowane

Komunikat nr 2 (łącznie z informacją o noclegach i
zasadach przygotowania tekstów prac) zostanie
wysłany do osób, które zgłoszą udział w konferencji

Kraków, 22-23 WRZEŚNIA 2011

Komitet Organizacyjny
Dr inż. Maria Walczycka - przewodnicząca
Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko - sekretarz
Dr Aleksandra Duda-Chodak –z-ca sekretarza
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz - skarbnik
Dr inż. Grzegorz Kowalski
Adres Komitetu Organizacyjnego
Konferencja Naukowa
„Żywność projektowana”
Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, p. 0.97
Tel: (012) 662 48 05, Fax: (012) 662 48 10

Dr inż.Maria Walczyka
e-mail: mwalczycka@ar.krakow.pl
Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko
e-mail: dnajgebauer-lejko@ar.krakow.pl
Dr Aleksandra Duda-Chodak
email: aduda-chodak@ar.krakow.pl

Tematyka konferencji:
 Projektowanie produktów spożywczych służących do
zaspokajania określonych potrzeb żywieniowych grup osób
o różnych oczekiwaniach stanowiących żywność funkcjonalną,
 Projektowanie żywności wygodnej i niskoprzetworzonej, w
których kompleksowo zaprojektowano takie wyróżniki produktu
jak receptura, sposób obróbki i utrwalania, system pakowania,
sposób przyrządzania do spożycia itd.,
 Opracowanie nowych i modyfikacja istniejących produktów
spożywczych pod kątem zmieniających się oczekiwań
konsumentów bądź mody na określone produkty,
 Zwiększenie atrakcyjności sprzedawanych produktów poprzez
nadanie im określonego design’u (kształtu, barwy, zapachu;
wprowadzenie funkcjonalnych rozwiązań),
 Branding tradycyjnych, regionalnych oraz ekologicznych
produktów.

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa
(e-mail, fax, listownie)
 Zgłoszenie uczestnictwa do 15 maja 2011 r.,
 Przesłanie streszczeń referatów plenarnych i komunikatów
naukowych do 30 czerwca 2011 r.,
 Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów
komunikatów naukowych (drukowanych w monografii) do 30
czerwca 2011 r.,
 Wniesienie opłaty do 31 lipca 2011 r.
Uwaga! 1 opłata uczestnictwa – publikacja 1 pełnego tekstu
komunikatu w monografii (kolejne – opłata po 100 PLN)

ul. Balicka 122
30-149 Kraków

Prof. dr hab. dr hc. Antoni Rutkowski - przewodniczący
Prof. dr hab. dr hc. Mieczysław Pałasiński
Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Dr hab. inż. Grażyna Jaworska, prof. UR
Dr hab. inż. Piotr Gębczyński
Prof. dr hab. Władysław Migdał
Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. UR
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Wydział Technologii Żywności

Komitet Naukowy

„ŻYWNOŚĆ PROJEKTOWANA”

„ŻYWNOŚĆ PROJEKTOWANA”

We współczesnym świecie zmieniają się oczekiwania
konsumentów dotyczące żywności i jej roli. Konsumenci stają się
świadomi swoich potrzeb, coraz większą uwagę poświęcając
zachowaniu zdrowia. Jednak życie w warunkach rozwoju
cywilizacyjnego wymusza określone zachowania i postawy,
powoduje stres, co nie pozostaje bez wpływu na sposób
odżywiania. Rolą szeroko pojętej nauki o żywności i żywieniu jest
wyjście naprzeciw tym trendom. Stąd pojawił się kierunek
żywności projektowanej, służącej zaspokajaniu specyficznych
potrzeb określonych grup konsumentów.
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